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LA PESQUERIA MEDITERRANIA

Estructura global de la Mediterrania

La Mediterrania presenta alguns trets que es
caracteritzen pel seu caracterglobal itzador. Aixo
permet considerar-la com una gran unitat; un
conjunt que segurament troba el seu fonament
en Cl seu propi origen: la mar Tetys, que en
forma fragmentada persisteix entorn del planeta
Terra. El Carib, el mar de la Xina, en son
testimonis. Pero on la resta es mes palesa i on es
conserven bona part de les caracterfstiques
antigues es precisament a la Mediterrania actual.
Ed fragment de la Tetys corresponent a ('actual
cspai mediterrani ha passat per nombroses
vicissituts entre les quals cal destacar diferents
periodes de sequera que han donat Iloc it la

formacio de sepiolites en el fops d'aquesta mar.
Durant les diverses sequeres el nivell de la mar
ha disminuYt tant que en algunes ocasions la
Mediterrania ha quedat redu*fda a un seguit de
llacs isolats. En particular cal esmentarel periode
denominat sarmdtic, durant el qual part de la
Mediterrania oriental, la mar Negra, la Caspia i
possiblement la mar d'Aral formaven una Bola
unitat.

Ben igual que durant el temps geologies
antics corresponents a la epoca de la Tetys, la
Mediterrania es el resultat del moviment de dues
plaques tectoniques de gran rellevancia: la placa
euroasiatica al nord i la placa africana a] sud. Els
diferents moviments d'aquestes dues plaques,
per dir-ho d'alguna manera, han donat Hoe a
I'existencia, no tan sols de la fissura mediterrania,
sinoque son ]acausamesclaradel seu dinamisme,
manifestat per l'existencia ben frequent de
terratremols en la linia que creua Ia Mediterrania
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de Pest cap a I'oest, com mostra 1'eix de friccio

d'ambdues plaques. Cal tan sots fer memoria

dels moviments sismics, alguns ben recents, a

Sicilia, at sud d'Italia, a Grecia i a Turquia.

La mateixa historia de la Mediterrania es

veura rues endavant reflectida en la seva

eomposicio bionomica caracteritzada per la

presencia d'especies de diferents origens que

son tambe una demostracio no sots de l'antiguitat

d'aquesta massa d'aigua, sing molt especialrncnt

del fet que esta situada en un Iloc caracteritzat

pel seu fort dinamisme geologic i biologic.

Finalment, i recordant que la pesca es

unicament» un proces de caire cal dir,

tot i recordant una vegada mes que en l'entorn

mediterrani s'han desenvolupat moltes de les

grans cultures amb forta intluencia actual, que

tambe en aquest sentit la Mediterrania ha mostrat

segurament el seu influx. Es quelcom que com-

plementa el que hem dit mes amunt, i tambe qui

sap si n'es el suport pet fet d'haver afavorit el

desenvolupament de I'home donant floc a

l'existencia d'un context extraordinariament

propici a partir de la seva situacio geografica i

climatica. Aqui hom es podria preguntar per la

influencia del clima en el desenvolupament i el

progres de les societats humanes.

Estructura de la costa

La costa Mediterrania es caracteritza per un

seguit de trets ben feafents: at sud tot at llarg de

la Mediterrania, la costa africana presenta, si be

d'una manera un xic grollera, una direccio

rectilinia en el sentit dels parallels. Al canto

nord, ben at contrari, destaca I'existencia de tres

peninsules -Iberica, Italica i Balcanica- que

talment com dits del continent europeu,

assenyalen des d' Europa la costa africana. Aquest

fet ha tingut una extraordinaria importancia no

sots des del punt de vista de la geomorfologia

mediterrania, sing fins i tot si hom considera el

paper politic i economic en les relations entre el

nord i el sud de la conca mediterrania. No fa pas

gaires anys que la majoria dels paisos del nord

d'Africa eren colonies directarnent relacionades

amb les peninsules suara esmentades.

i talus continental

La caracteristica mes general de lit platafor-

ma continental es la seva estretor: lit major part

de la costa mediterrania espanyola, la costa de la

Liguria i de la Tirrena, el nord d'Africa, de

Gibraltar it Tunisia, Turquia i el fops de sac de la

conca oriental, la part baixa de la mar Adriatica,

i tambe la majoria de les illes, son una prova

d'aquesta afirmacio. Per contra, existcixen

algunes zones en que la plataforma

considerablement, i aquest fet no tan sots

afavoreix 1'existencia d'una mes gran quantitat

de certes especies d'interes pesquer, sing que, a

mes,facilitatambeel desenvolupamentd'aquesta

activitat. Aquestes plataformes implies son, de

l'oest cap it I'orient, les seguents: el golf de Lleo,

la plataforma de Castello, l'alt Adriatic i lit zona

del golf de Sirte i Gabes junt amb bona part de la

costa de Caldria esmentar, seas dubte, lit

mar Egea, caracteritzat per la seva no excessive

fondaria, si be presenta, com en el cas de lit mar

Adriatica, una zona profunda central, la fossa de

Jobluka, i en el cas de la mar Egea, la fossa

Banock. No obstant aixo, la mar Egea no sera

considerada corn una plataforma soma per

diferents raons, i tambe per la gran quantitat

d'illes, que li donen una faiso caracteristica.

El segon aspecte esta relacionat amb el talus.

La seva caracteristica mes important es donada

pet que fet que en ell es troben una gran quantitat

de canons submarins que unes vegades son

clarament d'origen tectonic i en aitres casos es

deuen a I'accio de les aigues d'origen fluvial que

els ban excavat at Ilarg del temps i ben segur en

relacio amb les variations de nivell abans

esmentades. Aquestes estructures son espe-

cialment importants a tota la costa de la
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Mediterrania occidental, si be son tambe presents
en algunes zones de la part oriental i parti-

cularment it Israel i it la costa turca. Aquestes
estructures, com es veura mes endavant, tenen
una gran importancia, tant peI fet que estan
estretament relacionades amb 1'ecologia de la
zona, com peI seu impacte sobre la pesca en el
talus.

El tercer aspecte important relacionat amb el
present apartat es refereix a I'existencia de zones
deltaiques. Passant per alt els nombrosos deltes
de lit mar Negra: Danubi, Dhieper, Dniester,
Don, que donen floc, anib les seves fortes
aportacions d'aigua dolca, it una disminucio de
lit salinitat de la zona, circumstancia que d'alguna
manera afecta l'Egea, els grans deltes medi-
terranis son: el Nil, el Po, el Roine i I'Ebre. En
els quatre casos no sots to molta importancia la
gran aportacio d'aigua dol4a -el Rome d6na
Iloc it una lamina superficial que es desplaca en
direccio est. quasi fins a les costes catalanes-,
sin('), molt especialment, la propia estructura
deltaica. Aquesta esta acompanyada de
formacions llacunars en tots els exemples
esmentats, i aixb dona floc a un seguit
d'estrategies bionOmiques i de pesca del maxim
interes. A mes, cal considerar que les quantioses
aportacions de material d'origen terrestre
erosionat al llarg de les respectives conques
tluvials es dipositen en el fons i constitueixen un
ventall ben caracteristic. En aquest moment cal
assenyalar 1'efecte negatiu d'embassaments i
rcpreses, especialment en el cas de I'Ebre i el
Nil, que, disminuint aquestes aportacions, donen
110C it un cert retroces del marge marl de Ilurs deltes.

Al marge de les considerations anteriors, cal
esmentar la importancia de 1'existencia d'un
important nombre d'illes -Balears, Corsega i
Sardenya, Sicilia, Malta, Creta i Xipre- que,
situades d'est a nest, semblen dividir la
Mediterrania en dues parts, nord i sud, pet-6 que
especialment condicionen la direccio dels
torrents marins i ajuden a configurar barreres
que marquen diferencies suficientment impor-
tants, fins it determinar 1'existencia d'arees o
zones amb caracteristiques propies i ben
detinides.

Estructura costanera

Un aspecte segurament molt important es el
gran nombre de petites llacunes existents a tot el
llarg de la costa mediterrania. En uns aloes,
aquestes formacions son molt abundants, i aixo
es particularment cert-com ja s'ha esmentat-
a 1'entorn de les zones deltaiques (Ebre, Roine,
Po i Nil). Tambe existeixen, encara que amb mes
o menys abundancia, pertot, i es sens dubte en la
part del golf de Lleo on aquestes estructures son

tries abundants. Para]•lelament, cal tambe
assenyalar la presencia de petites illes, illots i
altres formacions situades prop de la costa, que
afavoreixen el refugi i la concentracio de certes
especies. Aquesta situacio es especialment
important it la costa dalmata. En molts casos, la
combinacio de les llacunes litorals i dels illots i
esculls afavoreix la dinamica de moltes especies
que es beneficien dels avantatges ambientals
que aixo significa: mes quantitat d'aliment a
l'interior de les Ilacunes, defensa en els illots,
adaptacio a canvis ambientals, etc.

Estructura oceanografica

No es pot passar per alt la gran importancia,
en la dinamica general mediterrania, de
l'existencia de les cadenes muntanyoses
originades durant l'orogenesi alpina -Atles,
Penibetica, Iberica, Pirineus, Alps, Apenins i el
conglomerat Balcanic. En el context de la
dinamica general de la mar, el jot d'anticiclons
i depressions condiciona el flux de vents mes
important, i pertorba d'alguna manera l'estruc-
tura prevista. Si aquesta estructura es contraposa
ambles grans arees desertiques situades a la part
sud, horn pot endevinar tot seguit dues
consequencies: en primer lloc, els trets dominants
de la circulacio dels vents, i en segon Iloc,
I'existencia del que es pot denominar clima medi-
terrani. Aquesta circumstancia to un gran efecte
en la presencia i la distribucio de les especies i,
en particular, de ]a vegetacio. Pero el mes
important es el fet que aquesta situacio climatica
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motiva les poques aportacions d'aigua dolca per

part dels rius, incapaces d'equilibrar les perdues

d'aigua per causa de I'evaporacio. Aquest fet

d6na Iloc a I'entrada d'aigua atlantica, amb les

consequencies que son ben conegudes.

La caracteristica basica de la dinamica

mediterrania es donada, coin ja s'ha dit, per la

manta d'equilibri entre I'evaporacio causada

pel clima caracteristic de lit zona i, en el mateix

context, la poca pluviositat, i en consequencia,

1'escassa aportacio de les conquer fluvials a

pesar de la importancia d'algunes d'elles, com

es el cas del Nil. Aquesta situacio obliga, coin es

ben sabut, it I'entrada d'aigua atlantica superfi-

cial, que constitueix un element basic que llisca

at llarg del nord d' Africa fins it les costes dIsrael.

Ates que en termes molt generals aquest corrent

es lit mare de tota l'oceanografia mediterrania,

que depen de la relacio entre 1'evaporaci6 i la

pluviositat, aquesta relacio sera un index, encara

que molt groller, certament indicatiu de la

dinamica marina de lit Mediterrania.

Son diversos el processos subsidiaris que

s'originen a partir del corrent principal: el pri-

mer es I'existencia de nombroses branques que

es van desprenent at llarg de tot el recorregut:

cap a les illes Balears, per la part oriental de

Sardenya i C6rsega, per la costa Tirrenica, en la

mar JOnica endinsant-se cap a l'Adriatic, on

penetra fins a la fossa de Johluka, i finalment, en

la conca Ilevantina, on dona Hoe a una serie de

revolts i ondulacions formant branques: una gira

cap al sud per la costa d'Israel i I' altra retorna per

la costa de Turquia meridional. Es evident que

aquestes branques donen hoc a unes rami-

ficacions i a les altres, i tan sols corn it exemple

es fara esment de lit formacio del corrent de la

mar de Liguria, que per una Banda continua cap

a I'oest i arriba fins a la costa catalana i fins a la

mar d' Alboran, i finalment penetra o retorna cap

a ('Atlantic peI mateix estret de Gibraltar.

Fins aqui seria un resurn molt esquematic,

pero el que es vertaderament important es el fet

que, tant el corrent principal coin les seves

derivacions, donen floc a tot un seguit de girs o

remolins de major o menor intensitat presents en

gran part de la Mediterrania. Es certament molt

important el gir ciclonic de la mar de Liguria peI

fct que es on dels mecanismes enriquidors de la

zona. Ala part d' Algeria es poden detectar series

de girs que van desplacant-se cap it Pest i que

fins i tot poden perdre la seva connexio amb el

corrent que els ha originat; aleshores queden

formant autentiques bombolles que conserven

les caracteristiques originaries. A la conca

oriental s'ha observat la presencia d'un gran

nombre de girs i remolins que semblen encaixonar

el corrent principal i l'obliguen a descriure tot un

seguit d'ondulacions abans no arriba at fons de

la Mediterrania.

A mes, paral•lelament a la dinamica

esmentada, cal remarcar el paperdels tres ilindars

que d'alguna manera condicionen la circulacio

mediterrania: el primer es, sens cap mena de

dubte, 1'estret de Gibraltar, que condiciona

I'intercanvi entre I'ocea i la Mediterrania; el

segon correspon at canal de Sicilia, que si be

d'una manera molt laxa, relaciona la part occi-

dental amb ('oriental; i finalment, I'estret del

Bbsfor, que controla el abocament d'aigua pot

salada de la mar Negra cap a I'Egea. Tot aquest

conjunt de situations no sots son importants per

cues mateixes, sin6 tambe pel fet que son zones

de contacte -zones frontals-, i tambe els

filaments que s'hi originen poden esdevenir

barreres o, ben al contrari, arees d'enriquiment

de la capacitat productiva i, per tart, afectar

directament I'abundancia i fins i tot lit presencia

d'especies d'interes per it lit pesca.

Per lit influencia que to la formacio del clima

mediterrani, relacionada en certa manera amb la

dinamica superficial permitjade la interconnexib

atmosfera/mar i per 1'efecte directe sobre

1'activitat pesquera, cal dir dues paraules del

regim de vents. En Iinies generals, aquest regim

prove de larelacioque s'estableix entre I'anticicl6

situat a 1'entorn de les illes Acores i les arecs de

baixes pressions situades en el centre d'Europa

i en la regi6 del Sahara. Tot seguit, es molt

important constatar que els moviments d'avan-

cament i retroces de I'anticiclo i de les depressions

continentals s6n la causa de les variations del
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clima al Ilarg del temps i, d'altra banda, condi-

cionen I'existencia dels vents. Tambe es molt

important constatar que la presencia de series de
muntanyes que delimiten valls, que no son res

mes que les conques dels rius en la part nord

-Ebre, Roine, etc.-, determinen en termes

generals que aquests vents circulin canalitzats i

que adquireixin la maxima intensitat en certes
direccions, que reben noms caracteristics: gregal,

tramuntana, mestral, xaloc, etc., especialment

importants a la Mediterania nord-occidental.

Altres vents son tipics de ('Adriatica, entre els
quals cal destacar la bora, propiciada per la
depressio centroeuropea.

Tot aquest conjunt d'aspectes fa que la

Mediterrania, encara que dins un context gene-

ral de certa uniformitat, es pugui dividir en zones

mes definides que les classiques de la conca

oriental i la conca occidental. Aquestes divisions

son: Alboran, Mediterrania nord-occidental,

Tirrena, Algeria, Jbnica, Adriatica, Egea i conca

Ilevantina. Aquestes divisions son especialment

Glares si horn to cura de les estructures

geografiques i oceanografiques, pero esdilueixen

for4a en el context bioecologic. Certament que

existeixen algunes diferencies, pero en general

son mes de caracter quantitatiu que qualitatiu;

son poques les especies tipiques o absents d'una

determinada zona, especialment pel que fa a les

que tenen importancia pesquera.

Especies d'interes pesquer

En moltes mars seria relativament facil
esmentar unes quantes especies marines
caracteristiques peI seu interes des del punt de
vista de la seva explotacio. No es el cas de la
Mediterrania. Noes pot dirque totes les especies
que alguna vegada queden atrapades per les
xarxes de pesca siguin d'interes, pero si que es
cert que la majoria de les que s'hi troben el tenen.
Aixi resulta que una de les caracteristiques de ]a
pesca a Ia Mediterrania es aprofitar quasi totes
les especies, i la seva gran diversitat. D'altra
banda, es cert que unes quantes son les mes

importants o les mes buscades, pero no es menys

cert que totes son aprofitades una vegada son

retingudes per les xarxes. L'esforc de pesca, es

molt dificil d'assignar-lo a una especie o a unes

poques especies, ja que pot ser que es pretengui

capturar una especie determinada, pero aixo no
vol dir que manqui interes a capturar les restants.

Aquesta circumstancia dificulta molt la correcta

interpretacio de la intensitat de I'esforq referit a
un objectiu concret.

Per tal de dur a terme una rapida ullada al

tema que ens ocupa,considerarem en primer lloc

les especies de costums principalment pelagics

i en segon lloc les que viuen normalment prop
del fops. Cal subratl lar aquests conceptes,ja que
en la practica totes especies pelagiques, o la

majoria, almenys les que tenen importancia com

a recurs pesquer, passen alguna temporada al

llarg de ]'any prop del fons, fins i tot la sardina

i l'anxova, que horn pot considerar com les mes

tipicament pelagiques. Alguns especies de fons,

si be en nombre mes reduit, tendeixen a separar-
se'n durant alguns moments, per exemple, en el

cas del lluc, durant la nit.

Grup de les especies pelagiques

Aquest grup sera considerat en tres categories:
pelagics petits, pelagics mitjans i pelagics
oceanics. Si be aquesta divisio pot semblar
artificiosa, tot seguit es veuraque agrupa especies
que es caracteritzen per certes afinitats en el

comportament i, fins i tot, en la seva biologia.
D'altra banda, aquesta classificacio resulta util
des del punt de vista de la seva explotacio.

Entre els pelagics petits els mes importants,
en termes generals, son la sardina (Sardina
pilchardus) i l'anxova o seito (Engraulis encra-
sicolus). Aixo es cert pel que fa a la visio global
de la Mediterrania, ja que ]a sardina es troba
quasi pertot arreu. No obstant aixo cal dir
quelcom de tres especies mes: la primera es la
maleta (Sprattus sprattus), present al golf de
Lleo i especialment a Yalta Adriatica, encara que
tarnbe s'ha citat de les illes Balears. Llur
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importancia prove, mes que de la seva pesca, del

fet de ser un testimoni de la presencia d'especies

boreals -es caracteristica de ('Atlantic Nord-

a la Mediterrania, acantonada a les aigues mes

fredes. En el canto oposat, l'alatxa (Sardinella

aurita), es troba en la vessant sud sobre les

costes d'Africa i no ultrapassa el delta de I'Ebre.

Aquesta especie, junt amb lit saboga, (Alosa

fallax nilotica), que es relativament abundant at

nord d'Africa i especialment a la part oriental,

representen les aportacions de la fauna

intertropical at poblament mediterrani pet que fa

at grup de petits pelagics.

Totes aquestes especies es caracteritzen pels

trets seguents: son de creixement rapid,

especialment marcat en el cas de la sardina i el

seito, tenen la vida curta-i aixo es molt clar pet

que fa a I'anxova, que dificilment passa mes

enlla dels trey anys de vida- i s'alimenten de

plancton, generalment zooplancton en les fases

larvaries, i finalment acostunien a formar, a

vottes moles de considerable extensio prop de la

superficie, no (luny de la costa i, encara que no

sempre es evident, relacionades amb lapresencia

de la termoclina ode zones d'interaccio. Aixo es

cert per la major part de ('any, pero pet que fa a

la sardina, que esten el periode reproductiu des

de novembre fins a abril, durant aquest temps

acostuma a trobar-se en aigues mes profundes.

Aquest fet el tenien ben ctar els sardinalers. ja

que durant I'hivern calia col•locar les xarxes

arran del fons si volien pescar atguna sardina. El

seito acostuma it enfonsar-se durant I'hivern, i

aixi, at nord de Catalunya no es estrany pescar-

ne at rossec durant aquesta epoca de l'any. Pet

que fa a la sardina, es ben clara la importancia,

com it zona de reproduccio, de la rodalia del

delta de I'Ebre, que dona Iloc a 1'existencia de

grans moles it la plataforma castellonenca. Una

altra zona esta relacionada amb el delta del

Roina, i s'esten per la part costanera del golf de

Lleo. Una altra zona certament important esta

situada a les costes albaneses, i com ja s'ha

esmentat, es possible detectar-ne la presencia

quasi pertot, excloent-ne to zona sud-oriental.

L'anxova to una distribucio mes restringida a les

zones mes septentrionals, especialment evident

en les zones de la Mediterrania oriental. Aquesta

especie ha estat especialment abundant it la mar

Negra, on s'obtingueren quantioses captures.

Avui, no obstant aixo, aquesta especie mostra en

aquesta zona una forty disminucio en lit seva

abundancia. En el cas de la costa catalana, es

constata la presencia de fortes conccntracions

d'anxova jove durant lit primavera en lit part

central de la Costa Brava. Cal destacar la

presencia de fortes concentrations a la part

oriental del golf de Lleo; tambe es frequent a

Alboran, it I'Adriatica, a Grecia, i arriba fins it

Egipte, on tanmateix s'hi troba en petites

quantitats.

El segon grup d'especies es anomenat

pelagics mitjans. Esta constitu'it pet verat

(Scomber scombrus), acompanyat d'una petita

quantitat de bisu (S. japonicus), especie molt

caracteristica de les mars intertropicals. Per

contra, la primera i mes abundant es propia de

I'Altlantic Nord, i aixi queda clara una nova

aportacio a l'acantonament d'especies d'aigues

temperades/fredes a la Mediterrania. Aquest grup

d'especies es caracteritza per la seva major

grandaria -uns 30 cm-, per la presencia de

diverses classes anuals a causa de la seva vida

mes llarga -entre set i vuit anys de vida util pet-

it lit pesca-, i perque el seu espectre alimentari

es mes ampli, i aixo li dona una mes ,ran

capacitat de supcrvivencia, i especialment per

Ilur capacitat de migracio, tant horitzontal,

allunyant-se de la costa. com en profunditat, ja

que una part de I' any busca cl tons, on prepara Ia

reproduccio. Cal assenyalar que, it mesura que

creixen, es desplacen cada cop a mes fondaria.

Aixo es tan important, que explica molt be el fet

que, alli on els petits pelagics han estat col•lapsats,

-certament no es el cas de lit Mediterrania-.

aquestes especies, juntament amb cis sorells,

tendeixen it ocupar amb exit cis espais buits. El

verat prefereix, com moltes altres especies, les

zones nordiques de la Mediterrania, pero amb

una important particularitat que fa referencia it

que la seva abundancia: experiments fortes

oscil•lacions, pot definides i encara menys
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estudiades. Aixi, anys amb captures relativament

abundants, generalment pots, son seguits per

una colla d' anys durant els quals aquesta especie

es pot considerarpracticament absent. Els mesos

en que aquesta especie es mes abundant

corresponen it la tardor, especialment a la

Mediterrania nord-occidental, i en particular pel

que fa a Ia pesca de rossec, que correspon, com

ja s'ha esmentat, it Ia temporada que el verat

prefereix les aigues fondals.

El sorell, especie tambe inclosa en aquest

grup, es mes abundant que el verat. En la

Mediterrania hi ha quatre grups de sorells de

diferents nivells taxonomics: Trachurus tra-

churus nu'dite rraneus, que es la subespecie mes

abundant; Tr. Ir. trachurus, una altra subespecie

tambe for4a notable que es diferenciade ('anterior

per petits canvis morfologics en la linia lateral

secundaria i en la grandaria dels escudets de la

linia lateral; Tr. picturatus, especie de menor

grandaria, poc abundant i mes aviat propia de les

aigUes oceaniques. Finalment, Tr. ponticus, una

altra especie de petita grandaria caracteristica de

Ia mar Negra. Com en el cas del verat, du a terme

migracions i el seu ventall alirnentari es molt

ampli. Les caracteristiques biologiques indicades
per al verat es donen tambe en el cas del sorell,
i aixo refor4a, una vegada mes, I'agrupament de
diferents especies en aquesta categoria dels

pelagics mitjans. La distribucio del sorell es
for4a amplia, i hom pot dir que es troba per tota

la Mediterrania.

Finalment, les especies que viuen per-

manentment en aigues pelagiques presenten

tambe un tercer grup: els anomenats pelagics

oceanics, que es troben en aigues allunyades de
la costa. Es tracta d'especies generalment de
grans dimensions, entre les quals cal destacar la
tonyina (Thunnus thvnnus) i I'albacora (T. ala-
lunga), entre les dues mes importants. La prime-
ra es troha per tota la Mediterrania, incloent-hi la
mar Negra i el mar de Marmara. La segona
tambe es frequent per tota la Mediterrania, si be
prefereix les zones mes septentrionals i es absent
de les costes d'Egipte. Entre les especies del
mateix grup pero de grandaria un xic mes petita,

cal esmentar el bonitol (Sarda sarda), estes per

la Mediterrania i la mar Negra, hen igual que la

bacoreta (Euthvnnus alletteratus) i la melva

(Auxis rochei) i el Ilistat (Katsuwonus pelcnnis).

Fins fa uns quants anys, aquestes especies eren

atrapades per mitja de les almadraves col•locades

prop de la costa, i aquesta tecnica permetia

atrapar-les durant les sever migrations motivades

per exigencies de la reproduccio. Avui aquest

sistema de pesca quasi ha desaparegut com a

consequencia d'una aparent disminucio

d'aquestes especies. En realitat, el que ha succeit

es que aquestes especies no passen prop de la

costa, sing que prefereixen viure en aigues

oceaniques; ara son pescades, des de fa uns

quants anys, per mitja de grans arts d'en-

cerclament o per mitja de les fluixes (canyes).

Aixi s'obtenen anualment captures molt

quantioses. No obstant aixo, les grans almadraves

continuen funcionant al sud, al Marroc, a la

costa de Sicilia i tambe a la costa de Libia. El

problema no aclarit del tot es si les poblacions

explotades, per exemple a la zona al nord de les

Balears, son poblacions migratories o be

autoctones, o potser una barreja de les dues

formes de comportament.

Com ja s'ha esmentat mes amunt, pocs son

els peixos desaprofitats en la pesca mediterrania.

Aixi, juntament amb les diferents especies de

tunids, cal indicar una important pesqueria de

peix espasa o emperador; si bees troba per arreu

de ]a Mediterrania, hi ha zones on se n'agafa de

petit, com es, per exemple, el litoral tarragoni,

mentre que a les costes d'Almeria es for4a

abundant i gran. Sembla que es relativament

mes abundant a la Mediterrania occidental. A

causa de la seva tarn, molt apreciada, se'l pesca

amb intensitat. Son diverses les especies que es

troben en I'estadi pelagic a la Mediterrania, pero

aqui cal fer esment tan sols de la Ilampuga

(Coryphaena hippurus), especie de grans

dimensions, -fins a dos metres- que es troba

per tota Ia Mediterrania, excepte a la part mes

septentrional de les mars Adriatica, Marmara i

Negra. Aquesta especie realitza Ia posta en aigues

properes aTunfsia. A 1'entorn de les illes Balears,
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la seva pesca, de caracter estacional, to molta

importancia.

Especies de fons

Si fins ara s'ha parlat de les especies

d'importancia pesquera que viuen normalment

en aigues superficials, it continuacio caldra passar

una rapida ullada a les especies que viuen prop

del tons. Des d'un punt de vista que hom podria

considerar ecologico-pesquer, es divideixen en

tres grans grups: especies que viuen normalment

prop de la costa, en aigues somes i fins i tot

relacionades amb les Ilacunes costaneres; en

segon terme les especies tipiques de la platafor-

ma continental, tenint en compte les que

prefereixen habitats nets, fangosos o sorrencs, i

aquelles altres que prefereixen viure entre les

roques o en el seu entorn. El darrer grup esta

constituit per les especies propies del talus

continental. Les diferencies entre els trey grups

no son importants ni des del punt de vista

taxonomic ni potser biologic; la seva dife-

renciacio es mes aviat de caire ecologic, i

especialment pel que fa a la seva relacio amb la

pesca.

Especies que viuen en aigues costaneres

Entre aquestes especies cal distingir les que

formen moles, en general petites, i les que

prefereixen la vida aillada i molt sedentaria:

especies de costums territorials. Entre les

primeres cal esmentar el sonso (Gvmnantmodytes

cicerelus), distribuit al Ilarg de la costa nord-

mediterrania, especialment abundant a la mar

Negra i tambe a la costa catalana. Una altra

especie important es el pop roquer (Octopus vul-

garis), que viu entre les roques de la costa. A

mes, cal esmentar tot un seguit d'especies que

formen petits grupets i que normalment passen

la vida jovenivola a ('interior de les Ilacunes

litorals buscant condicions ambientals i d'aliment

mes favorables: aquestes especies acostumen a

tornar al mar obert quan s'apropa Ia temporada

de la reproduccio. Entre aquestes especies,

s'esmentaran els esparralls (Diplodus annularis),

l'orada (Sparus aurata), el llobarro (Dicentrar-

chus labrax), i molt particularment les Hisses

(Mugil sp.), que inclouen una certa varietat

d'especies. Totes elles viuen formant grups, mai

massa nombrossos ni densos, que generalment

no s'allunyen de les aigues costaneres. El mes

tradicional dels peixos que penetren als rius i

rierols son les angules (Anguilla anguilla), am-

pliament disperses per Iota la costa mediterrania.

Es ben cert que es podrien esmentar moltes

altres especies, en particular de la familia dell

clupeids, pet-6 si que caldra fer esment d'altres

grups d'animals que constitueixen un important

recurs: es tracta dell liagostins (Penaeus

kerathurus), i de tot un seguit de molluscs,

cargols i petxines de diferents especies que, si be

viuen aparentment isolades, de fet formen

agrupacions naturals que son fortament

explotades.

Entre les especies que viuen en ('entorn

costaner de faiso individualitzada, amb forts

costums territorials, es citaran les seguents tan

sols com a exemples: la rata (Uranoscopus

scaber), I'aranya (Trachinus araneus), entre les

diverses especies que viuen en la Mediterrania;

1'esc6rpora (Scorpaena sp.), el mero

(Epinephelusguaza) i el dentol (Dentexdentex).

Aquestes son, d'alguna manera, les especies

mes importants, que, almenys en llur fase adulta,

viuen isolades defensant cada exemplar la seva

Area o territori. Es troben per tota la Mediterrania.

Especies de plataforma

Entre les especies que son propies de la

plataforma continental destaca una acusada

uniformitat pel que fa a tota la Mediterrania.

Especies com el moll de fang (Mullus barbatus),

o el de roca (M. surmuletus), la mollera o capella
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(Trisopterus ininutus capellanus), exemplars

juvenils de Ilu4 (Merluccius inerluccius), i de

brOtola (Phvcis hlennoides), es troben per totes

Its plalaformes continentals. Algunes diferencies

son Ia presencia d'especies d'origen Indic, com

Upenueus auriflania entre d'altres propies de la

Mcditerrania oriental i Merlangius inerlangus,

que es present des de I'Adriatica fins a la mar

Negra. Certament que el nombre d'especies

tipiques de la plataforma es molt gran, pero

aquestes citades son, sens dubte, les mes

caracteristiques i les que representen per a la

pesca ]a major biomassa. El comportament de

totes elles es semblant pertot i tan sols hom pot

constatar diferencies quantitatives relacionades

taut amb I'abundancia coin amb les proportions

relatives de cadascuna. Aixl, on els fops son

especialment amplis i suaus, fangosos o sorrencs,

domina i s'expandeix el roger de fang (Mullus

barhatus): per contra, en les zones amb foes

aspres o rocosos ('especie predominant es el

roger de rota M. surmuletus. Un exemple molt

clar del que s'acaba d'esmentar resulta de com-

parar la proporcio d'ambdues especies a la Costa

Brava -plataforma estreta i aspra- amb la

zona de Castello, de plataforma amplia, neta i
planera. En el primer cas la proporcio entre les

dues especies es del 50 % aproximadament,

mentre que en el segon el roger de roca es cols
testimonial. El capella o mollera es frequent,

pet-6 menys abundant, i pel que fa al lluc i a la
brbtola, el scu pas per la plataforma presenta un
aspecte explosiu i correspon a la fase de
reclutament. Aixi tenim, especialment pel que fa
al IIu4, una tal quantitat de Ilucet que es ben
correcte parlar d'una autentica explosio. Alli on
Ia plataforma es mes amplia, aquestes fortes

explosions i altes taxes de reclutament donen
Iloc it una important pesqueria de plataforma;

pert en les mes estretes I'abundancia de Ilucet
s'esgota tot seguit, en part per la competencia
per 1'espai i en part a causa de la mes forta
pressio pesquera. Cal afegir, corn es veura mes
endavant, que Ia proporcio de reclutes es semblant
en els dos tipus de plataforma.

El segon grup d'especies de plataforma esta

constitu*ft per diferents components la majoria

d'ells pertanyents a la familia dels esparids: el

pagell (Pagellus ervthrinus), el besuc (P. acarne),

el mabre (Lithognathus mormyrus), la cantara

(Spondyliosoma cantharus), la boga (Boops

hoops), la saupa (Sarpa salpa), esparralls

(Diplodus sp.); sempre es tracta d'especies

d'aigUes poc profundes que formen grups no

gaire nombrosos, que viuen prop del fops pero

com si hi volategessin. Per la seva alimentacio,

basada en petits animals incrustants, petits

molluscs, etc., prefereixen zones amb poblacions

colonials en la proximitat de zones aspres que

facilitaran la fixacio del que constituira el seu

aliment. Normalment es desplacen constantment

d'un canto a l'altre, pero sempre en I'entorn que

s' acaba d' esmentar. Juntament amb els esparids,

els centracantids, com ara les xucles (Spicara

maena i S. chryselis), son especies a voltes molt

abundants en la plataforma i de costums molt

semblants a les anteriorment esmentades. Totes

aquestes especies son propies de les aigues

temperades, si be Diplodus cenvinus, especie

tipicament intertropical, es present fins a la zona

del golf de Lleo i es un bon representant del

poblament mediterrani d'origen intertropical.

L'altre grup important el formen els triglids

-peones (Trigla sp.) i altres especies properes-

que es troben dispersos segurament en petits

grups per tota la plataforma continental.

Certament, comja s'ha esmentat son moltes mes

les especies: tords, judrioles, sarioles, serrans,

etc., pero cols el dot (Poliprion americanum), i

el serra penegal (Helicolenus dactylopterus),

frequents en les parts mes fondals de la platafor-

ma, mereixen una especial atencio per les sever

caracteristiques; es tracta d'especies de forma

grandaria, generalment solitaries i d'amplia

dispersio, especialment la primera.

Tambe els peixos plans son d'una certa
importancia. En aigues poc profundes el
Ilenguado (Solea solea) es una especie tipica.
Aqui cal assenyalar la presencia de la Solea
senegalensis, que hom detecta fins al delta de
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I'Ebre i que constitueix una nova fita pel que fa

a la arribada d'especies intertropicals. Per con-

tra, en el golf de Lleo es possible detectar la

presencia de Platichthvs flesus, especie molt

abundant a les aigues boreals mes fredes. La

palaia (Citharus linguatula), es tipica de les

aigUes someres de la plataforma, i les bruixes

(Lepidorhomhus bo.ccii i L. x'hiffiagonis) son les

especies caracteristiques de les parts mes

profundes de la plataforma; semblen mes propies

de la part nord de I'Atlantic.

Especies que viuen en el talus continental

El nombre d'especies que tenen interes

pesquer es important, pero no tant pel que fa

referencia comparativa al nombre d'especies

que s'ha esmentat en la plataforma continental.

El conjunt de totes elles es divideix en dos grups:

en primer Iloc els peixos i en segon Iloc els

crustacis. Els peixos que cal considerar corn a

mes importants des del punt de vista de la pesca,

pertanyen en gran part a la familia dels gadids.

Entre ells es poden considerar dos grups: el

primer esta constituit per la maire (Micro-

rnesistiuspoutassou), que es troba principalment

en els nivells mes alts del talus, entre dos-cents

i quatre-cents metres, frequent a la Mediterrania

occidental i en part de ('oriental, encara que en

aquest cas reclosa a la part nord i mes occidental.

La major acumulacio d'aquesta especie es troba

en la regio nord-occidental de ]a Mediterrania.

Es tambe una bona representant de la fauna

boreal. A la Mediterrania oriental, mar Negra,

etc., i especialment en la part nord d'aquesta

area es tambe important un peix sense nom

catala, atesa la seva absencia de les aigues del

pais, Merlangius merlangus euxinus, que fa

referencia a la seva abundor en les aigues de la

mar Negra. Es tambe una especie de les aigUes

fredes boreals. La maire es una especie que to

molta importancia corn a especie base en moltes

pesqueries de la zona i ella sofa constitueix en

moltes ocasions lit part mes important de la

captura. El segon grup de gran importancia esta

constituit pels llu4os adults (Merluccius mer-

luccius) i les hriftoles adultes (Phvcis

blennoides). Amhdues especies son de gran

importancia, corn ja s'ha esmentat, en la plata-

forma i el comencament del talus, pero els

exemplars de mes grandaria es troben en les

aigues tees fondals del mateix talus. Mentre la

maire viu sempre en el talus, excepte en el seu

pertode juvenil, que es caracteritza pel seu

comportament pelagic, les dues ultimes citades,

si be presenten una biomassa adulta molt reduida,

lit seva gran capacitat de reproduccio es la que

assegura els importants estocs de juvenils en lit

plataforma, i constitueix la part mes important

de 1' explotacio d' aquestes especies. Aixi, prendre

mesures perque els reproductors continuin

assegurant el seu paper de recuperadors dels

estocs explotats es cl que cal fer per mantenir el

bon nivell en la dinamica d'aquestes especies.

D'altra banda, corn que el nombre d'exem-

plars es certament reduit, la possihilitat de pesca

it rossec es baixa a causa de la dificultat de

1'encontre amb les xarxes. No obstant aixo, his

renovat de palangres i fluixes de fondaria ha

incrementat la captura dels exemplars grossos i,

d'altra Banda, ha demostrat I'existencia de mes

exemplars i de mes grandaria del que se sospitava.

Aquest es un fet de gran rellevancia, ja que

aporta una nova informacio a la importancia de

la plataforma continental en la dimensid dels

estocs d' aquestes especies, i en segon f loc, perque

aquest fet obliga a una reglamentacio diferencial

segons que es tracti d'un tipus de plataforma

continental o d'un altre. Els assaigs per explotar

altres especies que viuen en les grans fondaries

no ban donat resultat fins al moment present, i en

qualsevol cas estarien constituides exclu-

sivament per peixos dels grups dels selacis.

Ben segur que manca l'estimul economic

capagde posaren marxalesestrategies pesqueres

pertinents.

El segon grup d'especies d'importancia

pesquera pertanyen al grup dels crustacis; entire
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aquests, cis homarids i especialment els peneids

son cis mes importants. Entre els primers, lens

dubtc ('especie de major importancia es

1'escamarla(Nephropsnort,egi(-us), ampliament

repartit per tota la Mediterrania. Es una altra de

les especies que hom pot considerar tipica de les

aigues fredes borcals, si be noes pot oblidar que

N. ondan0anicus es troba a l'ocea fndic on les

temperatures de I'aigua s6n menys fredes que en

el cas de la primera especie. A lit Mediterrania es

troha especialment situat en les aigues fredes i,

en termes generals, en el comencament del talus

continental, prop dels dos-cents metres de

fondaria. Aixo es aixi en lit majoria dels Hoes de

pesca, pert cal assenyalar que en I'alta Adriatica

se'I comenca it trobar a partir dels vint-i-cinc

metres de fondaria. En altres zones, com per

exemple al nord del delta de 1'Ebre, tambe es

frequent en aigUes poc profundes, encara que no

tans com en el cas abans esmentat. L'especie es

relativament abundant a lit Mediterrania occi-

dental, ('Adriatica i en part de I'Egea, pero noes

present o es molt raren les altres zones. Una altra

de les caracteristiques d'aquesta especie esta

estretament relacionada amh la naturalesa del

tons; si no es suficientment ton, no Ii sera possible

excavar les galeries i els cmhuts en el tons dels

quals habita. Es possible que la influencia de la

Ilum sigui un factor negatiu, i aixi sembla que la

sevapescaesmesabundosaeneisdies ennuvolats

o en aigues terboies. Quan succeeix aixi,

segurament curt dels seu amagatall i aleshores la

seva captura es mes facil.

La segona especie, tans important o mes que

l'anterior, es la gamba de tons (Aristeus anten-

nalus). Es troba en el talus continental de la

Mediterrania, especialment en la part occidental

i al sud de I'oricntal. i tambe it la costa d'Israel.

Aquesta especie sembla que esta especialment

relacionada amh cis canons submarins, pero no

es Clara lit relaci6, ni tampoc els motius d'aquesta.

Es frequent entrc els dos-cents/tres-cents metres

i els vuit-cents o mes, segons circumstancies,

tampoc massa fefaents. La trobem en el mar de

Liguria, en gran part de la costa espanyola i de

les illes Balears, al nord d'Africa fins a Tunisia,

a la zona entre Sicilia i aquest darrer pals, en el

canvi de pendent que d6na entrada a la mar

JOnica i, com ja s'ha esmentat, a les costes

d'Israel. En aquesta darrera zona cal rernarcar

que es possible capturar-la fins i tot en aigues

molt superficials, especialment durant la nit.

Aquesta especie to un notable avantatge sobre

d'altres especies explotades, i to a veure amb la

practica impossibilitat de capturar els exemplars

molt petits; aixo fa que, d'alguna manera, el

reclutament estigui en certa manera assegurat.

Aixi hom pot considerar que les fortes

oscil•lacions que presenten les capures d'aquesta

especie estan mes relacionades ambles variacions

ambientals que amb la mateixa pressio pesquera,

si be serien necessaries noves investigacions per

tal d'aclarir el paper real de la pesca en aquestes

oscil•lacions, per tal d'esbrinar si es tracta

d'autentiques variacions en la biomassa dispo-

nible o en la disponibilitat d'un determinat estoc.

Tambe cal indicar que les variacions no son

simultanies, i aixo fa sospitar que es tracta de

canvis ambientals, ja que, en termes generals, la

pressi6 pesquera es alta pertot. Les mes altes

concentracions es troben a la Mediterrania occi-

dental, afluixen en lit vessant oriental, on sembla

mes rara. Les dues especies darrerament

esmentades s6n, lens dubte, cis elements

estimulants de la pesca al rossec, especialment

pel que fa a ]a Mediterrania nord-occidental, on

aquestes especies son molt apreciades.

La darrcra especie important es la gamba

blanca (Parapenaus longirostris), frequent en

altres temps en els nivells mes alts del talus per

sobre dels normalment ocupats per la gamba

roja, si be cis exemplars mes veils semblen

preferir fondaries majors. Actualment, aquesta

especie, que es troba per tota la Mediterrania,

alta Adriatica i mar Negra, es en general rara, a

causa de la forta explotaci6 a que ha estat sotmesa,

i per taut, ha deixat de ser considerada com una

especie d'interes prioritari.
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Alguns comentaris a la problematica del

control de la pesqueria mediterrania

En dues paraules es pot dir que la pesca al

rossec, pesca de fops, al cercle, pesca a la Hunt,

i els diferents tipus de pesca artesanal, avui molt

millorats tecnicament, resumeixen, en moltes de

les zones de pesca, les diferents estrategies

pesqueres a la Mediterrania. Si a primera vista

aixo podria constituir una simplificacio en el

maneig d'aquesta pesqueria, en realitat no es

aixi per un seguit de motius que reran analitzats

d'una manera molt succinta.

Multiespecificitat

Una de les caracteristiques mes notables es,

com ja s'haesmentat, la gran quantitat d'especies

que son explotades conjuntament. Aquest fet es

la causa que la regulacio de la pesqueria

mediterrania sigui forta mes complexa que quan

es tracta de regular la pesca d'una sola especie.

Encara es mes important el fet que, en general,

no existeix una autentica interdependencia entre

les especies explotades, ja que no hi ha

interferencies entre elles, si no es pel que pugui

significar lacompetenciaper 1'espai ocupat, que

no deixa de tenir importancia quart es tracta

d'una plataforma molt estreta. D'altra banda,

poques son les especies que s'alimenten d'altres

tambe explotades. Aixi, I'explotacio pesquera

es du a terme no sobre una especie o un conjunt

que s'interfereixen mutuament, sing sobre un

conjunt d'especies d'una manera quasi indistin-

ta.

D'altra banda, es cert que algunes especies

-gamba roja, escamarla, lluc, moll, etc.- son

buscades d'una manera prioritaria, pero no es

pot dir amb certesa que I'esforc de pesca vagi

dirigit d'una manera exclusiva a aquestes

especies, ja que el pescador molt sovint canvia

d' intencio segons quines siguin Ies expectatives.

Tot aixo fa molt dificil la correcta interpretacio

d'un parametre tant important cone es I'esfor4 de

pesca. Si be els models aplicats it la pesqueria

globalment considerada poden aminorar aquest

problema, el cert es que la mateixa complexitat

de la pesqueria en dificulta la correcta

interpretacio.

Reclutanient

Un altre dell problemes greus que presenta la

regulacio de la pesqueria mediterrania es donat

pel fet que moltes especies son explotades abatis

del que correspon d'acord amb la talla/edat

corresponent al seu reclutament correcte. Horn

podria pensar que aixo s'arranjaria emprant les

malles adients, pero el problema deriva de la

diversitat de les especies a les quals corresponen

grandaries de reclutament ben diferents i, per

tant, malles distintes en les xarxes do pesca. Tot

aixo fa que moltes especies siguin explotades en

massa abans de Ilur reclutament, i, coin a

consequencia, resulta molt dificultos 1'6s correcte

dell models d'avaluacio tradicionals. Un exemple

ben pales es el del Iluc, especie de la qual Ies

majors captures tenen floc abans del seu

reclutament, fet que determina que la poblacio

que hauria de ser objecte d'una explotacio cor-

recta sigui molt minsa, residu de la forta

explotacio dels juvenils pre-reclutes.

Sobreexplotacio

Es un fct evident que la Mediterrania, al

menys d'una manera global, es un mar

sobreexplotat; tan sols els petits pelagics

-sardina i anxova- poden considerar-se al

marge d'aquesta situacio, almenys en algunes

zones. No obstant aixo, es evident que cal fer

dues puntualitzacions: la primera fa referencia a

una molt possible major productivitat global de
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lit Mediterrania. S6n molts els treballs

cxperimentals que abonen aquest punt de vista

-arecs puntuals d'alta productivitat, maxim

profund de clorofil•la, milloraprofitament de les

cadenes trbfiqucs, etc.-, i, com a consequencia,

es logic esperarque el nivell dels recursos explo-

tables no sigui tan baix coin es creia. El segon

aspecte to it veure amb les diferents estrategies

desenvolupades per algunes especies, enca-

minades a resistir millor la pressi6 pesquera: en

general, es tracta de la impossibilitat d'accedir

mitjan4ant la pesca a les formes juvenils, corn

succeeix en el cas de la maira i de la gamba roja

de londaria, que presenten facies juvenils impo-

sibles de set- capturades a causa del seu mode de

vivre, dispers o en grans fondaries. Aquestes

circumstancies permeten assegurar un

reclutament que depen en bona part de les

variacions amhientals i, en qualsevol cas, esta a

recer de I'acci6 humana.

Problemes en 1'aplicacici dels models

a' n'aluacioo

Corn it resum de tot el que s'acaba d'exposar
i d'altres consideracions que s'hi podrien afegir,

cal remarcar les dificultats que hi ha en I'aplicaci6

dell models d'avaluaci6. taut pel que fa a
cadascuna de Ies especies coin pel que fa a la

correcta interpretaci6 de 1'esforc de pesca. Aixf

clones, caldra, i aquesta idea emmarca el resum

de I'exposici6, considerar noun enfocaments en
I'estudi de les pesqueries, i seguint aquesta Ifnia,

es ben segur que la Mediterrania resulta ser un
excellent laboratori. Integrar l'ecobiologia de

les especies, I'acci6 del rnedi, especialment del

rnedi ffsic, lit nurltiplicitat dels aspectes humans
impulsats per I'economia, i tambe una nova

manera de mesudarels parametres, sempre tenint
cura del context geomorfologic de 1'entorn, s6n

limes de recerca que cal assajar a la Mediterrania

en lit seva explotaci6 pesquera.

Sens dubte, a tots els problemes esmentats

cal afegir la dificultat que presenta I'obtencio de

dades estadfstiqucs correctes, tant pel que fa a

les captures per especies corn a I'esforc esmercat

en cada cas. Aquest problema s'agreuja, com ja

s'ha esrnentat, peI fet que amb rnolta frequencia

les dades no s6n tan acurades corn seria desitjable,

i 1'esforc de pesca canvia d'objectiu obeint im-

pulsos del tot momentanis i que depenen de

circumstancies practicament imprevisibles. Tot

aixo fa que els models i les noves estrategies a

seguir per tal d'obtenir una valoraci6 correcta

delsrecursospesquers de la Mediterrania s'hagin

de basar, mes que en la recollida sistematica

d'estadfstiques, en la recollida periodica de

censor de captures. barques i objectius;

segurament seria un bon camf en l'avaluaci6 i el

control de la pesqueria mediterrania.
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